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KAOKOLAND 

Zoals u waarschijnlijk wel uit de kranten hebt 

vernomen heeft de droogte  vele delen van 

Afrika in problemen gebracht. Ook in Namibië 

is op een erg laat tijdstip de eerste regen 

gevallen, echter in delen van Kaokoland is het 

nog steeds droog. Vandaar dat er een 

voedselprogramma  is voor die delen van 

Kaokoland waar echt sprake is van 

hongersnood. In samenwerking met de 

gezamenlijke kerken in Outjo onder leiding 

van Jacob en Wilma Schoeman, is een 

programma opgesteld waarbij vele vrijwilligers 

hun auto’s volladen met voedsel en dit gratis 

afleveren bij de plaatselijke leiders  in 

Kaokoland. Die zorgen op hun beurt  voor de 

verdere verdeling van het voedsel dat  

voornamelijk bestaat uit Morvite en 

maismeel. In februari heeft Connected to 

Namibia  ook twee keer zoveel  mogelijk 

voedsel meegenomen naar Kaokoland en dit 

verdeeld. Dank aan alle gulle gevers  die ons 

hiermee geholpen hebben. 

SWARTBOOIDRIFT 

In Kaokoland voert Connected to Namibia  ook 

diverse projecten uit. Bij de school in 

Swartbooisdrift hebben Wilma, Bende( onze 

tolk) en Toos  twee dagen een 

voorlichtingsprogramma voor de 

schoolkinderen gedaan.  In Swartbooisdrift is 

veel alcoholisme waardoor veel verkrachting 

en geweld voorkomt. 

  

 

Wilma heeft voor ieder kind een klein popje, 

dat gebreid is door vrouwen van een 

zorgcentrum. Het popje heeft een speciale 

betekenis. Ieder popje is namelijk in andere 

kleuren gebreid en geen popje ziet er 

hetzelfde uit. We vergelijken het popje met de 

mens. Ieder van ons is ook anders. We doen 

een rollenspel met handpoppen die een 

geschenk zijn van het Wereldhuis Eindhoven. 

Het komt mooi uit dat er ook een krokodil bij 

zit, want de krokodil wordt de hoofdpersoon 

in ons verhaal. 

 

 

Poppenspel 

Swartbooisdrift ligt aan de Kunene rivier waar 

veel krokodillen zitten.   Ons rollenspel laat de 

kinderen beseffen dat je lichaam iets speciaals 

is wat niet zomaar door iedereen betast mag 

worden. We proberen de kinderen bewust te 

maken van hun eigen lichaam. Deze kinderen 

krijgen nooit speelgoed en hun popje wordt 

erg gekoesterd, zelfs ook door de oudere 

jongens. Als alle kinderen nog wat lekkers 

krijgen op het einde van de dag en de school 

nog schoolspullen, dan is het groot feest voor 

iedereen. Dit programma was een experiment. 

Gezien het succes zullen we dit programma op 

meerdere scholen gaan toepassen.   



PUROS 

Puros ligt ten westen van Kaokoland. De weg 

naar Puros  is moeilijk begaanbaar . Men moet 

door diverse, meestal droge, brede 

rivierbeddingen en de paden zijn smal en 

bezaait met keien. Echter de omgeving, mede 

door  de ligging, is puur. De school in Puros 

heeft Klaas, ons medebestuurslid, gevraagd of 

CTN kan helpen met het realiseren van een 

kook- en eetgelegenheid, het bouwen van 

enkele klaslokalen speciaal voor de jongste 

kinderen, toiletten en een afrastering voor de 

school. De  school heeft inmiddels een 

watervoorziening met één tank en  

zonnepanelen zodat er stroom is. Dat is een 

hele verlanglijst. 

 

Huidige kleuterklas en onderkomen leerkracht 

 

We hebben met het schoolbestuur, de 

ouderraad en het personeel een vergadering 

belegd om al de wensen door te spreken en te 

kijken wat de mogelijkheden zijn voor CTN. Er 

is een prioriteitenlijst gemaakt die ook later 

met het Ministerie van Onderwijs in Namibië  

is besproken. CTN wil altijd kijken of er 

partners zijn die mee willen participeren in 

een project. Een van de partners zal de 

OkahirongoElephant lodge zijn die aan de 

andere kant van de rivierbedding ligt en in de 

verte uitkijkt op de school. Met de manager 

van deze lodge, Pieter de Wet, bespreken we 

het plan. Zijn lodge heeft een bijzondere 

architectuur die prachtig past in de omgeving.  

Het zou mooi zijn als de school eenzelfde 

uitstraling kan krijgen als de lodge zodat het 

als een geheel gezien kan worden.                   

Zie voor foto’s van de lodge : 

www.okahirongolodge.com  

 Pieter vindt het een goed plan en heeft 

contact opgenomen met de architect van zijn 

lodge: Leon Barnard. Ook Leon omarmt het 

plan en gaat op zijn kosten een masterplan 

maken voor de school. Met het Ministerie van 

Onderwijs zijn ook afspraken gemaakt. Zij 

willen Puros prioriteit geven en als eerste de 

omheining van de school gaan maken. Omdat 

de vervoerskosten naar Puros erg hoog zijn wil 

CTN een machine aanschaffen die stenen kan 

maken. Deze zullen dan bij de lodge 

geproduceerd gaan worden onder toezicht 

van de manager. Maar eerst moeten we het 

masterplan afwachten.  

RUACANA 

Wilma Schoeman heeft CTN gevraagd of in 

Ruacana een schooltje gerealiseerd kan gaan 

worden. We zijn naar dit project gegaan dat 

ongeveer een klein uur rijden gelegen  is van 

de plaats Ruacana maar als zodanig bij dit 

plaatsje hoort. In de kraal(woongemeenschap) 

worden we ontvangen door een van de 

initiatiefneemsters van dit project en zij 

vertelt dat ze  74 kinderen uit de omgeving 

gemobiliseerd heeft om enkele dagen in de 

week de kleuterschool te bezoeken. De 

kinderen zijn erg enthousiast. Hun schooltje, 

een eenvoudig gebouwtje gemaakt van 

golfplaten, is het onderkomen. 

Echter gezien het aantal schoolgaande 

kinderen , is dit veel te klein. Zij willen graag 

hun schooltje laten registreren maar weten 

niet goed hoe en waar, gezien de ligging van 

het perceel. Wilma heeft dit inmiddels 

uitgezocht en de registratie is een feit.  

http://www.okahirongolodge.com/


 

Kinderen uit Kaokoland 

Als we naar het schooltje even verderop willen 

gaan kijken gebeurt er een vreselijk ongeluk. 

Een vrouw is door een ezel in haar schouder 

gebeten met als gevolg flinke open wonden 

waarbij het bot zichtbaar is. Zij kermt van de 

pijn. We geven haar enkele pijnstillers en  

verzorgen haar wonden.                                     

In plaats van naar het schooltje te gaan kijken 

rijden we met haar naar de kliniek, een uur 

rijden.  Daar constateert men dat ze 

inwendige bloedingen heeft. Ze is zwanger en 

de trap van de ezel in haar buik geeft ook 

zorgen.                                                                   

De ambulance voor het ziekenhuis is gebeld 

en zij wordt met spoed naar het ziekenhuis 

gebracht. Gelukkig waren we op tijd op de 

juiste plek en heeft de vrouw dit drama 

overleeft. De volgende keer zullen we extra 

aandacht besteden aan dit project en het 

schooltje bezoeken. Ondertussen volgt Wilma 

de gang van zaken daar en houdt ons op de 

hoogte van het verloop van alles wat daar 

gaande is. 

 

OUTJO  e.o. 

TABITA 

Het multifunctioneel centrum: TABITA heeft 

een grote kluis ontvangen van CTN waar de 

laptops veilig in opgeborgen kunnen worden.  

In de vorige nieuwsbrief hebben we melding 

gemaakt dat 12 straatkinderen begeleid zullen 

gaan worden naar het regulier onderwijs. De 

kinderen hebben in januari een plaats 

gekregen in het hostel in Queen Sofia zodat ze 

een goed onderdak hebben. CTN heeft de 

kinderen voorzien van kleding enz. en het 

hostelgeld betaalt. Echter soms gaat een 

project niet zoals het eigenlijk de bedoeling 

was. De overgang van de straatkinderen naar 

het onderwijs systeem was toch een te grote  

stap. 

 

Elsie in gesprek met de straatkinderen bij de 

school in Queen Sofia in het begin van het 

schooljaar 

Na enkele maanden waren alle kinderen uit 

het hostel verdwenen en weer op de straat in 

Outjo  beland.  Na rijp beraad heeft het 

bestuur van het centrum besloten om deze 

kinderen toch weer een kans te geven. De 

Minister van Onderwijs heeft als motto dat 

alle kinderen naar school moeten gaan. Een 

goed streven, maar er is weinig controle. 

Daarom hebben we het Ministerie van 

Onderwijs  gevraagd om het centrum te 

helpen hoe men het beste deze kinderen van 

de straat kunnen halen en toch onderwijs  

zouden kunnen krijgen. Ook het Ministerie 

kent het probleem maar weet niet een twee 

drie een oplossing te bedenken.                        

In iedere geval gaat het maatschappelijk werk 

aan de slag en houdt contact met deze 

kinderen. In het centrum wordt weer een 



“klasje”ingericht waarbij spelend leren 

centraal staat. De kinderen komen van 9 tot 

ongeveer 11 uur naar het centrum en krijgen 

daar ook een warme maaltijd. We hopen dat  

alle straatkinderen weer naar het centrum te 

komen. De deur staat in ieder geval wijd open! 

Een andere activiteit is het geven van 

cursussen. De cursus: karaktertransformatie is 

een groot succes. De gemeenschap, kerken en 

scholen doen mee met dit programma waarbij 

iedere maand een bepaald thema wordt 

uitgelicht zoals: eerlijkheid, respect, 

vriendschap, verantwoording, 

rechtvaardigheid enz. Ieder thema is 

verbonden met een kleur. 

Dus als in de maand respect behandeld wordt 

het dorp, scholen en andere gebouwen 

versierd met lappen geel. Dit is om herinnerd 

te worden aan het thema.                                

Het is fantastisch dat zoveel mensen, scholen, 

kerken en bedrijven hieraan hun medewerking 

verlenen.  Dank aan de Regenboogkerk en de 

familie Koster uit Nuenen die de kosten voor 

deze cursussen gefinancierd hebben. 

 

Christofine met haar dochter 

 

Het salaris van de receptioniste en 

verantwoordelijke van Tabita , Christofine, zal 

nog dit jaar voor de helft betaald gaan worden 

door CTN met dank aan de vrienden van CTN. 

QUEEN SOFIA 

We hebben diverse vergaderingen belegd met 

de belanghebbenden van de school in Queen 

Sofia en zijn tot de conclusie gekomen dat er 

eerst een goed masterplan voor het 

schoolterrein moet komen. Er zijn diverse 

wensen voor de toekomst van de school: 

uitbreiding van klaslokalen, een nieuw hostel 

en toiletten. Chris, de manager, heeft contact 

gehad met de architect: Anita Jooste. Zij kent 

de situatie in Queen Sofia en heeft 

aangegeven het masterplan te zullen gaan 

maken. Het masterplan is nodig om geen 

fouten te maken bij het opzetten van nieuwe 

gebouwen en hiervan goede tekeningen te 

krijgen conform de richtlijnen van het 

Ministerie zodat later de verantwoording 

komt te liggen bij het desbetreffende 

Ministerie.                                                           

Het huidige kleine hostel is aan vervanging toe 

echter de financiën hiervoor ontbreken bij het 

Ministerie en…bij CTN. Daarom is met het 

Ministerie afgesproken om het  huidige hostel 

te renoveren zodat het mogelijk wordt om het 

hostel te gaan registeren als een hostel 

conform de richtlijnen van het Ministerie om 3 

maaltijden per dag voor de kinderen die in het 

hostel verblijven,te krijgen. Nu is men 

afhankelijk van donaties, die niet simpel te 

verkrijgen zijn.  

Bouwbedrijf Nexus  uit Outjo gaat de 

renovatie in juni uitvoeren. We blijven zoeken 

naar een oplossing voor het bouwen van een 

goed hostel en hopen een partner te kunnen 

vinden die ons wil bijstaan bij dit project. Er 

bestaat een mogelijkheid om het hostelplan in 

fases uit te voeren waarbij een hostel voor de 

meisjes  eerste prioriteit heeft. We zijn 

benieuwd naar het plan van Anita Jooste. 

Nexus heeft aangegeven ook te willen 

participeren in dit project door ook een 

gedeelte van de kosten voor hun rekening te 

nemen. 



SERINGKOP 

Bij Seringkop is groot nieuws. 3 Jaar geleden is 

men gestart met de bouw van een hostel  en 

woningen voor de leerkrachten door een 

Duits/Namibisch initiatief, of te wel: de Duitse 

belastingbetalers. De bouw was een totale 

mislukking omdat niet volgens de richtlijnen 

van het ministerie gebouwd werd en na 

verloop van tijd ging alles fout wat maar fout 

kon gaan. Diverse bouwbedrijven zijn aan de 

slag gegaan, echter zonder resultaat. 

Daardoor stonden er alleen maar wat muren. 

Maar de aanhouder wint want diverse Duitse 

gasten die een bezoek aan Seringkop brachten 

hebben hun verontwaardiging bij hun Duitse 

regering uitgesproken over de manier waarop 

met hun belastinggeld werd omgesprongen.  

 

Een goed bouwbedrijf werkt slagvaardig  en 

volgend jaar zal een heus hostel verrijzen met 

goede woningen voor de leerkrachten. Dat 

zou super zijn omdat kinderen en leerkrachten 

nu in klaslokalen, kasten en oude legertenten 

slapen. 

GIFT: EEN AUTO                                                    

Ds. Jacob  en Wilma Schoeman zijn een 

bijzonder echtpaar. Zij reizen vele malen per 

maand naar Kaokoland om de mensen daar bij 

te staan en te helpen waar de nood erg hoog 

is. Geen moeite is voor hen teveel. Door Jacob 

en Wilma zijn we betrokken bij de projecten in 

Kaokoland en samen hebben we al vele 

tochten gemaakt naar dit bijzonder stuk 

Namibië. Met eigen ogen hebben we kunnen 

zien en beleven dat  hulp voor dit gebied 

bittere noodzaak is. 

 

 Door de vele kilometers  die zij afleggen op 

moeilijk begaanbare wegen, hebben hun 

auto’s veel te verduren. Één auto heeft het 

begeven en omdat er altijd met 2 auto’s 

gereden wordt( meerdere personen rijden 

mee)heeft CTN besloten hun een goede auto 

te schenken. Tijdens een lunch afspraak 

waarbij vele vrienden aanwezig waren, 

hebben we Jacob en Wilma kunnen verblijden 

met een goede tweedehandse Toyota Hilux. 

2017: 10 JAAR CTN 

Volgend jaar bestaat CTN 10 jaar. We willen in 

2017 enkele bijzondere acties op touw zetten. 

Als u ons mee hiermee zou willen helpen, 

neemt u dan svp contact op met Toos: 

verbruggentoos@hotmail.com                        

Als u daar gedachtes over heeft  kunnen we 

mogelijk uw idee gebruiken. Ons plan is om 

geld in 2017 te verkrijgen waardoor we een in 

staat zijn om in Queen Sofia een meisjeshostel 

te laten bouwen. 

Dank aan iedereen, speciaal Pleincollege 

Nuenen, voor  materialen voor  biologie-

lessen zoals een skelet, microscoop e.d. voor 

de school in Queen Sofia.

Connected to Namibia-Nuenen          IBAN:NL43INGB0005219398        BIC:INGBNL2A  
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